نگاهی بر بازار مکملهای داخلی و وارداتی
دکتر فرشاد محرابی

معاونت بازرگانی شرکت پخش دارویی التیام
مشاور مدیر عامل شرکت پخش دارویی التیام

قبــل از هــر چیــز مــن قــدردان تــاش تمــام افــرادی

در ایــران تولیــد و واردات بــه مــوازات هــم پیــش نرفتــه

هســتم کــه ســالها در صنعــت دارو فعالیــت داشــتند.

اســت کــه در یــک نــگاه آینــده نگــر بتــوان آنهــا را بــه

آنچــه کــه مســلم اســت؛ بــازار امــروز مکمــل را مدیــون

هــم تالقــی داد ،بلکــه بصــورت پارتیزانــی عمــل شــده

کســانی هســتیم کــه چندیــن ســال پیــش مکمــل را وارد

اســت .بــه عنــوان مثــال ،محصولــی در گذشــته وارد

بــازار دارویــی ایــران کردنــد کــه منجــر بــه رونــق گرفتــن

ایــران شــده و پــس از آن بــه دالیــل مختلــف جلــوی

چرخــه اقتصــاد داروخانههــا و سیســتم اشــتغال شــد.

واردات ایــن محصــول گرفتــه شــد و ســپس تولیــد کننــده

امــروزه  80تــا 90درصــد نیــاز مکمــل جامعــه در داخــل

همــان محصــول را در داخــل ایــران تولیــد کــرد ،و بعــد از

کشــور تولیــد میشــود و بــا وجــود اینکــه همیشــه

گذشــت مــدت زمانــی جلــوی ورود مــواد اولیــه آن هــم

مشــکالت زیــادی بــر ســر راه واردکننــده ،تولیدکننــده و

گرفتــه شــد و در نهایــت محصــول از بــازار مکمــل ایــران

حتــی شــرکتهای پخــش وجــود داشــته ،امــا آینــده تولیــد

حــذف شــد و ایــن اعتمــاد در بیــن مصــرف کننــدگان از

مکمــل در ایــران روشــن اســت.

بیــن رفــت.
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محصــوالت خارجــی بــه ظاهــر توجــه ویــژهای دارنــد
(قیافــه ،طعــم و بــوی کاال) و بــه دلیــل اینکــه یــک
پارادایــم ذهنــی از یــک محصــول در بیــن مصــرف
کننــدگان ایرانــی وجــود دارد ،در اســتفاده از یــک محصول
ایرانــی نیــز بدنبــال ایــن مــوارد هســتند .تصــور مصــرف
کننــده از کیفیــت محصــول داخلــی بــه نســبت محصــول

شــرکتهای زیــادی امــروزه تولیــد کننــده مکمــل هســتند

امــا متأســفانه تعــداد انگشــت شــماری از آنهــا بــه
کیفیــت توجــه دارنــد .همــه میدانیــم ارز دولتــی بــه

مکمــل تعلــق نمیگیــرد ،تعــداد اندکــی از تولیــد کننــدگان
مــواد اولیــه محصــوالت خــود را از بهتریــن منابــع در

دنیــا تهیــه میکننــد کــه بــه طبــع دارای قیمــت باالتــری
اســت تــا محصــول بــا کیفیــت وارد بــازار ایــران کننــد و

اروپایــی و اعتقــاد بــه برتــری محصــوالت خارجــی باعــث

بــه دســت مصــرف کننــده برســاند ،امــا در نهایــت مــردم

مصــرف کننــده از بیــن مــیرود .وقتــی پارتیزانــی عمــل

بــا ســایرین باشــد و یــا حتــی کمتــر ،کــه ایــن کار عمــا

عــدم پذیــرش محصــوالت داخلــی میشــود و اعتمــاد

و رقبــا انتظــار دارنــد کــه قیمــت محصــول هــم قیمــت

شــود ،قــرار گرفتــن محصــول در شــلف داروخانــه هــدف

امکانپذیــر نیســت.

اصلــی قــرار میگیــرد و توجــه بــه مخاطــب نهایــی
کــه مصــرف کننــده اســت نادیــده گرفتــه میشــود ،در
نتیجــه توجــه بــه کیفیــت محصــول حــذف میشــود.
اکثــر متخصصیــن علــوم تغذیــه و رفتارشناســی مــردم،

چطــور امــکان دارد کــه تولیــد کننــده بــا ارز آزاد مــواد

اولیــه را وارد کنــد و قیمــت را زیــر قیمــت تمــام شــده در
اختیــار مــردم قــرار دهــد! اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد حتمــا
محصــول یــک ایــرادی دارد در غیــر ایــن صــورت هیــچ

در اســتفاده از مکملهــا بــر ایــن باورنــد افــرادی کــه از

تولیــد کننــدهای حاضــر بــه ضــرر کــردن نیســت.

نمیکننــد و یــا بیماریهایــی نظیــر آرتریــت یــا کمخونــی

مصــرف کننــده بایــد بــه اینکه مــواد اولیــه محصــول از کجا

رژیــم غذایــی ریــز مغذیهــا را بــه میــزان کافــی دریافــت
دارنــد بایــد از مکمــل اســتفاده کننــد .ایــن بــاور نیــاز بــه
فرهنــگ ســازی عمیــق دارد ،موضوعــی کــه در جوامــع
غربــی مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت امــا در جامعــه مــا
ایــن فرهنــگ ســازی ایجــاد نشــده اســت.
موضــوع قابــل بحــث دیگــر ایــن اســت کــه ،تولیــد

تهیــه میشــود توجــه کنــد .کیفیــت یــک محصول وابســته

بــه منبــع مــواد اولیــه اســت و پــس از آن بســتهبندی زیبــا،

و در نهایــت کیفیــت محصــول توســط مصرف کننــده تأیید

میشــود.

وظیفــه مارکتینــگ هــر شــرکت ایــن اســت کــه علــت
تفــاوت قیمــت را بــا محصــول رقیــب بــرای مصرفکننــده

کننــده از دو ســمت مــورد اتهــام قــرار میگیــرد یــک؛ از

شــفاف ســازی کنــد .از طــرف دیگــر بــه حمایتهای ســازمان

هــر دو بدلیــل قیمــت .یــک تولیدکننــده بــا تأمیــن مــواد

کــه بــه تأمیــن مــواد اولیــه از هــر نــوع منبعــی و بعضــا

طــرف ســازمان غــذا و دارو دو؛ از طــرف مصــرف کننــدگان

نیــاز اســت تــا از فعالیــت یکســری تأمیــن کنندههــا

بــا کیفیــت قیمــت باالتــری دارد و حــاال تولیــد کننــده

فاقــد کیفیــت رو آوردنــد و محصــول را بــا قیمــت بســیار

دیگــر بــا تأمیــن محصــول از یــک کشــور ضعیــف وارد
بــازار شــده و بعنــوان مثــال محصــول بــا قیمــت دو دالر
را  10ســنت بــه بــازار عرضــه میکنــد.
کیفیــت محصــول را تولیــد کننــده اصلــی و خــوب پاییــن
نمـیآورد ،بلکــه بــازار حاشــیهای تأثیرگــذار اســت.
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پایینتــر در بــازار عرضــه میکننــد ،بگیــرد .اگــر ایــن

اتفــاق بیفتــد طبیعتــا قیمتهــا واقعــی میشــود .بــدون
شــک نادیــده گرفتــن ایــن موضــوع باعــث میشــود تــا

مــردم از دســتیابی بــه محصــوالت بــا کیفیــت محــروم
شــوند.

دکتر نجمه السادات بلند نظر

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بررسی پوکی استخوان و نقش مکمل درمانی

بافــت اســتخوانی یــک بافــت کامـاً زنــده و پویــا اســت
کــه مرتبــا در حــال گــردش امــاح بــوده و پروتئینهایــی
کــه در آن وجــود دارنــد در حــال گــردش و ســاخت و ســاز
هســتند و اســتخوان را پویــا و مقــاوم نگــه میدارنــد.
یکــی از یونهــای اصلــی بــرای تشــکیل اســتخوان یــون
کلســیم اســت کــه ویتامیــن دی بــه جــذب آن چــه
از طریــق دســتگاه گــوارش و چــه از طریــق بازجــذب
سیســتم کلیــوی کمــک کــرده و در تشــکیل بافــت
اســتخوانی محکــم نقــش دارد.
بـه طـور طـبـیـعی تا حـدود  30تا  35سـالـگـی جـذب

یــون کلســیم بــا کمــک ویتامیــن دی باعــث میشــود کــه
تراکــم اســتخوان مــا بــاال رود و حجــم تــوده اســتخوانی
افزایــش پیــدا کنــد ،امــا بعــد از ایــن ســن اتفاقــی کــه
میافتــد باالنــس اســتخوان یــک باالنــس منفــی خواهــد
بــود کــه بــا رژیــم غذایــی متعــادل ،دریافــت مکمــل و
ورزش مناســب میتوانیــم ســرعت ایــن باالنــس منفــی
را کــم کنیــم یــا حتــی آن را در حــدی کــه هســت متوقــف
کنیــم ،امــا دیگــر نمیتــوان آن را باالتــر از آن چیــزی کــه
در  30تــا  35ســالگی قــرار دارد افزایــش داد.
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خیلــی مهــم اســت کــه تــا قبــل از ســن  30تــا  35ســالگی

یــک واحــد لبنیــات معــادل یــک لیــوان شــیر یــا یــک

رژیــم غذایــی مناســب ،دریافــت کافــی لبنیــات و مکمــل

لیــوان ماســت یــا  2لیــوان دوغ و معــادل  30تــا  40گــرم

را داشــته باشــیم تــا پــس از ایــن ســن بــا همیــن رژیــم

پنیــر پاســتوریزه اســت.

و فعالیــت فیزیکــی بتوانیــم تراکــم اســتخوان را در یــک
حالــت ایســتا نگــه داریــم و از اســتئوپروز یــا همــان

هــر یــک واحــد لبنیــات حــدود  240میلیگــرم کلســیم

پوکــی اســتخوان پیشــگیری کنیــم .بــرای داشــتن یــک

دارد کــه از ایــن میــزان معمــوال بــدن  50درصــد ایــن

حجــم اســتخوانی مناســب میــزان لبنیاتــی کــه بایــد در

کلســیم را میتوانــد جــذب کنــد.

کل شــبانهروز اســتفاده شــود در ســنین مختلــف متفــاوت
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه رژیــم غذایــی مناســب

اســت؛

و حــاوی امــاح کافــی بایــد از بــدو تولــد و تــا پایــان
کودکان زیر  5سال
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 2واحد
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 3واحد

افراد بالغ (خانمها و آقایان)

 2واحد

خانمهای باردار
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میانســالی اســتفاده شــود و اینطــور نیســت کــه فقــط
ویــژه ســنین خــاص باشــد.

تعریف علمی پوکی استخوان:
باالنــس اســتخوان بعــد از  35-30ســالگی یــک باالنــس
منفــی اســت و اگــر مــا بــه ایــن رونــد کمــک نکنیــم ،تــوده
اســتخوانی مــا کاهــش پیــدا مــی کنــد و بــه اصطــاح
اســتخوان متخلخــل میشــود کــه همــان پوکــی اســتخوان
اســت.
امــا تعریفــی کــه بــه نرمــی اســتخوان (استئوماالســی)
اطــاق میشــود ،در واقــع داربســت پروتئینــی در اســکلت
اســتخوانی پــا برجاســت ،امــا امــاح ،یعنــی کلســیم وجــود
نــدارد و بیشــتر پروســه تغذیــه میباشــد و اگــر ایــن نرمــی
اســتخوان یعنــی اســتخوانی کــه اســکلتش هســت ولــی
امــاح آن مثــل کلســیم و منیزیــم وجــود نــدارد و معمــوال
در سنین قبل از بلوغ استـــخوان در کـودکـــی و در نوجـوانـــی
اتـفـــاق مــی افتــد( ،ریکتــز) راشیتیســم اطــاق میشــود و
ایــن بــا اســتئوپروز متفــاوت اســت .اســتئوپروز زمانــی اســت
کــه کامــا قســمتی از داربســت نیســت (نــه داربســت و نــه
امالحــی مثــل کلســیم).
چیــزی کــه مــا در جامعــه میبینیــم هــر دو بیمــاری اســت.
هــر دو ایــن بیمار یهــا قابــل پیشــگیری هســتند و در
ســنین مختلــف میتواننــد تظاهــرات مختلفــی از خــود
نشــان دهنــد.
ریسک فاکتورهای ابتال به پوکی استخوان:
فاکتورهایــی کــه فــرد را مســتعد ایــن باالنــس منفــی و پوکی
اســتخوان میکنــد یکســری فاکتورهــای غیــر قابــل اجتنــاب
اســت ،مثــل آقایــان زمانــی کــه بــه ســن بــاالی  70ســالگی
میرســند و خانــم هــا بــه ســن بــاالی  65ســال میرســند.
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در کنــار ایــن فاکتورهــای غیــر قابــل تغییــر کــه بــرای همـهی

پروتکل پیشگیری:

مــا پیــش میآیــد ،اگــر بــه آن ســن برســیم عمــا بیماریهــای
مزمــن (کبــدی ،کلیــوی ،تیروئیــد ،ریــه) ،مصــرف ســیگار و

اگــر هــدف مــا پیشــگیری از ایجــاد اســتئوپروز باشــد

الــکل ،مصــرف کورتــن خوراکــی (اگــر بــا دوز بیشــتر از 5

(فــردی کــه اکنــون مبتــا بــه اســتئوپروز هســت را در نظــر

میلیگــرم و بــرای بیشــتر از  3مــاه باشــد) میتوانــد باعــث

نمیگیریــم) یــک توصیــه ســه گانــه بــه تمــام گروههــای

پوکــی اســتخوان شــود.

ســنی میشــود کــه شــامل:

دیابــت نــوع یــک (وابســته بــه انســولین) میتوانــد از
فاکتورهــای خطــر ایــن بیمــاری باشــد ،همچنیــن نارســایی
تخمــدان یــا خانمهایــی کــه بــه هــر دلیلــی تخمدانشــان را
چــه بــه واســطه عمــل جراحــی چــه بــه واســطه یــک علــت

 - 1رژیم غذایی مناسب از لحاظ لبنیات

بــه عبــارت ســاده همــه مــا در معــرض خطــر هســتیم و همــه

 - 2ورزش مناســب و فعالیــت فیزیکــی منظــم بــرای همــه

داخلــی از دســت دادهانــد مســتعد پوکــی اســتخوان هســتند.
بایــد یــک اقــدام پیشــگیرانه بــرای مبتــا نشــدن بــه ایــن
پروســه داشــته باشــیم.

ســنین
 - 3ســبک زندگــی ســالم از لحــاظ بهداشــت خــواب ،خــواب
کافــی و جلوگیــری از استرســورهای فیزیولوژیکــی
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در مــورد رژیــم غذایــی بایــد گفــت کــه متأســفانه در ایــران
ســرانه مصــرف لبنیــات پاییــن اســت و کــم هســتند افــرادی
کــه روزانــه  2الــی  3واحــد لبنیــات را بــه طــور مرتب اســتفاده
کننــد ،یعنــی اگــر بخواهیــم مکمــل را توصیــه کنیــم مــی توان
بــرای  50الــی  70درصــد جامعــه توصیــه کــرد .در صورتــی کــه
رژیــم غذایــی افــراد کافــی نباشــد اســتفاده از مکملهــای
کلســیم از ســنین خیلــی پاییــن توصیــه میشــود.
در توضـیح اهــمـیت فـعـالـیـت فـیـزیـکی بایـد گـفت که
باتوجــه بــه توصیــه برخــی مطالعــات علمــی؛ حتــی اگــر هیــچ
ورزشــی را بــه صــورت منظــم انجــام نمیدهیــد حداقــل
فعالیــت روزمــره را بطــور مرتــب انجــام دهیــد.

بهداشت خواب:
هورمــون رشــد بیشــتر در هنــگام خــواب ترشــح میشــود
و مــی توانــد ســیکل تولیــد اســتخوان را تحــت تأثیــر قــرار
دهــد ،امــا ســبک زندگــی کــه بــا شــب بیــداری همــراه اســت
و ســاعاتی از روز کــه مــا بایــد بیــدار باشــیم یعنــی ســطح
باالیــی از کورتیــزول در بــدن مــا وجــود دارد و بایــد فعالیــت
داشــته باشــیم تــا بــه کمــک مــا بیایــد بهــم خــورده اســت.
پــس ایــن میتوانــد یــک استرســور فیزیولوژیــک باشــد کــه
شــاید تأثیــرش کــم باشــد امــا بــه ایــن دلیــل کــه مرتبــا
تکــرار میشــود ،میتوانــد تأثیــر منفــی روی تراکــم بافــت
اســتخوانی داشــته باشــد.

منظــور فعالیتهایــی اســت کــه ورزش بــه حســاب نمــی آینــد
ولــی از اینکــه فــرد بیحرکــت باشــد بــه مراتــب بهتــر اســت.
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ویتامین دی:
ترکیباتــی مثــل اولتــرا-د کــه شــامل  1000واحــد ویتامیــن دی
می باشــد یک تـرکـیـــب اسـتــانـــدارد اســـت کـــه می تواند
ویـتـامـیـــن دی را بـه طـــــور روزانــه بـه بــدن ما بـرسـانـد
و توصـیه هـا به مـصرف روزانـه ویــتامــیـن دی مـیباشد.
در خصــوص کلســیم دو مــورد در بــازار موجــود اســت؛
ســیترات و کربنــات کلســیم .کربنــات بــا مشــکل افزایــش
ســنگ کلیــه و یبوســت همــراه اســت لــذا مصــرف کربنــات
توصیــه نمیشــود.

مصرف ویتامین دی برای تمامی افراد توصیه می شود
اگــر ســطح ویتامیــن دی زیــر  ۳۰باشــد ایــن بــه معنــای
کمبــود ویتامیــن دی اســت و اگــر بــه میــزان کمتــر از ۲۰
برســد بــه معنــای فقــر شــدید ویتامیــن دی اســت.

تــا  ٪۵۰کمبــود ویتامیــن دی در جامعــه
ایــران گــزارش شــده کــه ممکــن اســت ایــن
افــراد هیــچ شــکایتی هــم نداشــته باشــند،
بــه همیــن خاطــر مکمــل ویتامیــن دی بــرای
همــه توصیــه میشــود حتــی در ســنین
خیلــی پاییــن مثــل کــودک یــک ســاله و
بهتــر اســت مکمــل ویتامیــن دی بصــورت
روزانــه مصــرف شــود.
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دوز  50هــزار واحــدی ویتامیــن دی کــه معمــوال
بیمــار یــک عــدد در مــاه مصــرف میکنــد ،در
واقــع ایــن مشــکل را دارد کــه دوز خیلــی باالیــی از
ویتامیــن یکبــاره وارد بــدن میشــود،لذا اثربخشــی

دوز روزانــه را نــدارد.

آیــا ایــن صحیــح اســت کــه کلســیم کشــک بیشــتر از کلســیم
شــیر اســت؟
درخصــوص کشــک ،اوال کشــک بایــد پاســتوریزه باشــد و
بــه روشــهای ســنتی تولیــد نشــده باشــد و نمــک زیــادی
نداشــته باشــد .اگــر غلظــت کشــک مثــل شــیر باشــد ،عمــا
یــک لیــوان شــیر معــادل یــک لیــوان کشــک اســت کــه ۲۴۰

اگــر بــه جــای شــیر ســاده از شــیر بــادام اســتفاده کنیــم
کلســیم جــذب بهتــری خواهــد داشــت؟
در حقیقــت جــذب کلســیم از منابــع گیاهــی پایینتــر از

میلیگــرم کلســیم دارد .اگــر کشــک غلیــظ باشــد معمــوال
نصــف لیــوان کشــک معــادل یــک لیــوان شــیر اســت.
توصیــه میشــود کشــک بــه عنــوان یــک وعــده لبنیــات
اصلــی اســتفاده نشــود ،بــه لحــاظ اینکــه نمــک باالیــی دارد

جــذب کلســیم از منابــع جانــوری اســت یعنــی شــما وقتــی

و مضــر اســت.

جــذب بــدن میشــود .در مــورد کلســیم هــای گیاهــی ایــن

آیــا لبنیــات کــم چــرب و پــر چــرب تفاوتــی در جــذب کلســیم

کلســیم شــیر گاو را میــل میکنیــد  50درصــد کلســیم آن
عــدد بــه ۳۰درصــد کاهــش پیــدا میکنــد.

آیا مصرف کلسیم در نوجوانان در رشد قد تأثیر دارد؟
مســأله رشــد قــد و در واقــع طــول قــد مربــوط بــه هورمونهای
رشــد اســت کــه البتــه الزم اســت کلســیم و امــاح کافــی در

اختیــار باشــد و در واقــع مکانیــزم پیچیدهتــری از مصــرف

کلســیم بــه تنهایــی دارد و میتــوان گفــت کــه کلســیم بــرای

دارنــد؟
کلســیم موجــود در لبنیــات کمچــرب و لبنیــات پرچــرب
مســاوی هســتند ،امــا جــذب کلســیم در لبنیــات کمچــرب
بیشــتر از لبنیــات پرچــرب اســت بــه همیــن خاطــر مــا
لبنیــات پرچــرب را فقــط بــه افــرادی پیشــنهاد میکنیــم کــه
کمبــود وزن دارنــد و مــی تواننــد بــا اســتفاده از ایــن نــوع
لبنیــات ،وزن از دســت رفتــه را جبــران کننــد.

رشــد قــد الزم اســت ،ولــی کافــی نیســت.
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آیا جذب کلسیم با افزایش سن کاهش مییابد؟

تســت ســنجش تراکــم اســتخوان ( )BMDبــرای چــه افرادی
توصیــه میشــود؟

مثــل هــر پروســه گوارشــی بــا افرایــش ســن توانایــی جــذب
کلســیم چــه از طریــق خوراکــی چــه از طریــق بازجــذب از

بیمــاران بــا بیمــاری مزمــن کلیــوی ،کبــدی ،ریــوی ،افــراد بــا

کلیــه کاهــش مییابــد ،امــا بــه انــدازهای نیســت کــه الزم

نارســایی زودرس تخمــدان ،مصــرف کننــدگان الــکل و ســیگار،

باشــد مصــرف را بــاال ببریــم چــون بــه همــان انــدازه هــم

افــراد دیابتــی بویــژه دیابــت تیــپ یــک و بیمارانــی کــه

نیــاز فــرد کــم میشــود .یعنــی یــک پســر نوجــوان بایــد

کورتــن بیــش از  ۵میلیگــرم در روز بــرای بیــش از  3مــاه

۳واحــد لبنیــات و یــک مــرد بالــغ  ۲واحــد لبنیــات مصــرف

مصــرف مــی کننــد و تمــام خانمهــای بــاالی  ۶۵ســال و تمــام

کنــد ،بــه ایــن خاطــر کــه پســر نوجــوان در ســن رشــد اســت

آقایــان بــاالی  ۷۰ســال.

و بایــد اســتحکام اســتخوان بــاال رود و بــه همیــن خاطــر
بایــد میــزان دریافــت کلســیم باالتــری داشــته باشــد.

ایــن افــراد اگــر پوکیاســتخوان نداشــته باشــند بایــد
تســت  BMDرا هــر ۲ســال تکــرار کننــد و اگــر پوکــی اســتخوان
داشــته باشــند فالــوآپ زودتــر میشــود.
ســایر افــراد جامعــه در صــورت تمایــل بــرای تســت تراکــم
اســتخوان منعــی وجــود نــدارد کــه معمــوال  5ســاله اســت.
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دکتر بهار سبحانی

مدیر مارکتینگ شرکت اکسون فارمد

چگونه جذب ویتامینها و مواد معدنی از غذاهای
گیاهی را افزایش دهیم
کمبــود آهــن ،روی ،یــد و ویتامیــن آ در کشــورهای در حــال
توســعه بســیار شــایع اســت .زیســت فراهمــی 1ضعیــف ایــن
ریزمغذیهــا از غذاهــای گیاهــی دلیــل اصلــی شــیوع گســترده
کمبــود آنهــا میباشــد.
ً
غالبــا از اجزایــی تشــکیل
رژیمهــای غذایــی گیاهخــواران
شــده کــه از زیســت فراهمــی مــواد معدنــی جلوگیــری
میکننــد .بــا ایــن حــال ،روشــهای آشــپزی محتاطانــه و
اســتفاده از ترکیبــات ایــده آل از مــواد غذایــی میتوانــد بــه
میــزان قابــل توجهــی زیســت فراهمــی ریزمغذیهــا را بهبــود
بخشــد.
روشــهای خانگــی ماننــد فراینــد حــرارت دادن ،جوانــه زدن،
تخمیــر و ســوخاری بــرای افزایــش زیســت فراهمــی آهــن و
بتاکاروتــن از غذاهــای گیاهــی مشــهود اســت .میوههایــی
ماننــد انبــه و پاپایــا ،هنگامــی کــه در ترکیــب بــا شــیر
مصــرف میشــوند ،بــه میــزان قابــل توجهــی زیســت
فراهمــی بتاکاروتــن را افزایــش میدهنــد .آگاهــی از تأثیــر
مفیــد ایــن ترکیبــات غذایــی و روشــهای معمــول پخــت و پــز
در زیســت فراهمــی ریزمغذیهــا ،در طراحــی اســتراتژیها بــرای
بهبــود زیســت فراهمــی ایــن مــواد مغــذی حیاتــی کمــک
میکنــد.

 :Bioavailability-1زیست فراهمی یا زیست دسترسی یعنی نسبت ماده مغذی که هضم ،جذب و متابولیزه شده و در دسترس بدن قرار میگیرد.
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مهارکنندههای زیست فراهمی ریزمغذیها

فاکتورهای افزایش
دهنده زیست فراهمی
ریزمغذیها
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کلسیترا

®

ســوپرابیون کلســیترا ،نوعــی قــرص کلســیم ســیترات اســت
کــه بــا داشــتن ترکیبــات منحصربــه فــرد بــرای جبــران کمبــود
کلســیم و پیشــگیری از پیامدهــای ناشــی از کمبــود ایــن
ریزمغــذی مهــم توصیــه میشــود.
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مزایای محصول کلسیترا:
حــاوی کلســیم ســیترات :دارای جــذب باالتــر (حــدود 2.5

برابــر) نســبت بــه کلســیم کربنــات میباشــد.

افزایــش تراکــم تمــام مــواد معدنــی اســتخوان در نتیجــه

باعــث اســتحکام اســتخوان میشــود.
دارای حداقل عارضه گوارشی

بــرای جــذب نیــاز بــه محیــط اســیدی معــده نــدارد( .در

نتیجــه بــرای افــراد ســالمند و افــرادی کــه دارای مشــکل در

دیــواره معــده هســتند مناســب میباشــد)

کمتریــن خطــر ایجــاد ســنگ کلیــه نســبت بــه ملــح کربنــات

داروخانههای آنالین فروش

کــلــســیـتــرا

ا ست .

عــدم تداخــل بــا جــذب آهــن ،لــذا بــرای خانمهــای بــاردار

مناســب اســت.

بــا داشــتن ترکیباتــی همچــون منگنــز ،منیزیــم ،مــس و روی

کاملتریــن ترکیــب مکمــل کلســیم محســوب میشــود.

https://www.darukade.com

https://mosbatesabz.com

موارد استفاده:

کسانی که به پوکی استخوان مبتال هستند.
دوران بارداری و شیردهی

https://sabetpharma.com

افــراد بــاالی  14ســال کــه دچــار کمبــود کلســیم هســتند.

افــراد ســالمند

موارد منع مصرف:

https://www.arash24.com

تنهــا منــع مصــرف مکمــل کلســیم بــا ملــح ســیترات در
بیمــاران دیالیــزی میباشــد.

تداخل دارویی:

https://drluxe.ir

بــا انــواع آنتیبیوتیکهــا ،داروهــای مســکن و ضــد التهــاب

(کورتیکــو اســتروئیدها) و داروهــای پیشــگیری از پوکــی

اســتخوان تداخــل دارد و بایــد بــا فاصلــه دو تــا چهار ســاعت

مصــرف شــود.
نحوه مصرف:

روزانه دو قرص همراه مقدار آب کافی میل شود.
بستهبندی:

 30قرص روکشدار در بلیستر  10عددی
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https://iranheal.com

مهشید علینقی
سوپروایزر فروش

سیستم ایمنی بدن از کمبود ریزمغذیها چه میگوید

هــر مرحلــه از پاســخ ایمنــی بــه وجــود عناصــر ریزمغــذی

1

خاصــی بســتگی دارد ،کــه بــر اســاس نقشهــای خــود
اثــر هــم افزایــی دارنــد .واضــح اســت کــه ریزمغذیهــا جــزء
جداییناپذیــر از سیســتم ایمنــی بــدن هســتند و بــدن بــرای
عملکــرد ایمنــی بــه ســطح بهینــه از آنهــا نیــاز دارد .مطابــق
بــا پژوهشهــای علمــی کمبــود ریزمغذیهــا میتوانــد بــر
سیســتم ایمنــی بــدن اثــر بگــذارد و فــرد را مســتعد ابتــا بــه
عفونــت کنــد.

شــواهد موجــود نشــان میدهــد کــه افزایــش مصــرف
برخــی از عناصــر ریزمغــذی باالتــر از  ، RDAممکــن اســت
2

به بهینـــه ســـازی یا بـه حـداکثر رسـانـــدن عـمـلـکرد ایمنی
بــدن کمــک کــرده و در نتیجــه مقاومــت در برابــر عفونــت را
بهبــود بخشــد .بنابرایــن ،یــک خــاء بیــن میــزان دریافــت
ریزمغذیهــا از طریــق رژیــم غذایــی و ســطح کافــی بــرای
عملکــرد ایمنــی بهینــه وجــود دارد ،در نتیجــه توصیــه بــه
مصــرف مکملهــا بــرای تکمیــل رژیــم غذایــی بــا ریزمغذیهــا
بــرای کمــک بــه عملکــرد بهینه سیســتم ایمنــی بــدن و کاهش
خطــر ابتــا بــه عفونــت وجــود دارد.

 : 1ریزمغذیها شامل؛ ویتامینها و مواد معدنی هستند.

 Recommended Dietary Allowance : 2میزان توصیه شده روزانه برای هر ماده غذایی

17

:نقش ریزمغذیها در عملکردهای سیستم ایمنی

: جهت مطالعه بیشتر به مقاله اصلی رجوع کنید
A Review of Micronutrients and the Immune System–Working in Harmony to Reduce the Risk of Infection. Nutrients 236 ,12 ,2020

18

مولتی دیلی

بــدن بــرای عملکــرد مناســب و بهینــه نیــاز بــه دریافــت
روزانــه ویتامینهــا و موادمعدنــی در حــد مجــاز توصیــه
شــده دارد.

19

موادمعدنــی و ویتامینهــا بــرای هضــم مناســب ،عملکــرد
عضــات ،تولیــد هورمــون ،تولیــد آنتیبــادی و ارتباطــات در
سیســتم عصبــی مــورد نیــاز هســتند .لــذا همــه افــراد نیــاز
بــه مصــرف روزانــه موادمعدنــی و ویتامیــن دارنــد حتــی
افــراد دارای نیازهــای غذایــی متفــاوت ماننــد افــراد ســالمند
و زنــان بــاردار.
سوپرابیون مولتی دیلی؛

داروخانههای آنالین فروش

مـولـتـی دیـلـی

حــاوی  14ویتامیــن و مــاده معدنــی اســت و بــه گونــهای
فرمولــه شــده تــا نیــاز روزانــه افــراد را تأمیــن کنــد.
مزایا:
تامین انرژی مورد نیاز بدن

https://www.darukade.com

https://mosbatesabz.com

تقویــت سیســتم ایمنــی در برابــر بیماریهــای شــایع فصلــی
و کوویــد19-
حــاوی آنتیاکســیدانهای مهــم بــرای پیشــگیری از ســرطانها

https://sabetpharma.com

و محافظــت از سیســتم قلبی-عروقــی
میزان و نحوه مصرف:

https://www.arash24.com

روزانــه یــک قــرص همــراه غــذای اصلــی بــا مقــدار آب کافــی
میــل شــود.
بستهبندی:
 30قرص روکشدار در بلیستر  10عددی
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https://drluxe.ir

https://iranheal.com

صفحــه اینســتاگرام ســوپرابیون بــا ارئــه اطالعــات علمــی و مشــاوره در تــاش
اســت تــا «مکمــل ســامتی شــما» باشــد.
جهت دنبال کردن اینستاگرام سوپرابیون روی لینک زیر کلیک کنید.

https://instagram.com/suprabion_info?igshid=h98hk6jzmjqj
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)/خبرنامه/خبرنامه-سوپرانیوز(-شماره-اول-_-بهارhttps://suprabion.ir/fa/۱۴۰۰-
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